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ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 

Α. Συνοπτική Περιγραφή 

Ταυτότητα και  οργανωτική δομή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σύμφωνα με τον νόμο 4589/2019 (ΦΕΚ Α 13/29.01.2019) 
αποτελεί ένα κεντρικό Ίδρυμα με πολυσχιδή φυσιογνωμία, καθώς  απαρτίζεται από 8 Σχολές 
και 35 Τμήματα που υπηρετούν ποικίλα γνωστικά αντικείμενα:  

 Πολυτεχνική Σχολή: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, 
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 

 Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα 
Προσχολικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών, Τμήμα 
Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Τμήμα Πολιτισμού και 
Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών 

 Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού και Διαιτολογίας: Τμήμα 
Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού 

 Σχολή Επιστημών Υγείας: Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Δημόσιας και 
Ενιαίας Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τμήμα 
Φυσικοθεραπείας 

 Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

 Σχολή Τεχνολογίας: Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, Τμήμα 
Περιβάλλοντος, Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 

 Σχολή Γεωπονικών Επιστημών: Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου 
Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού 
Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής 
Παραγωγής, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής 

 Σχολή Θετικών Επιστημών: Τμήμα Μαθηματικών, Τμήμα Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών, Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Τμήμα 
Φυσικής 

 
Διοικείται από πενταμελές Πρυτανικό Συμβούλιο με επικεφαλής τον Πρύτανη Καθηγητή 
Ζήση Μαμούρη , την Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Ιωάννα Λαλιώτου, τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και 
Ανάπτυξης, Καθηγητή Χαράλαμπο Μπιλλίνη, τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητή Ιωάννη Θεοδωράκη και τον Αντιπρύτανη Διοικητικών 
Υποθέσεων, Καθηγητή Στέφανο Παρασκευόπουλο. 
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Ο συνολικός αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών που φοιτούν στο Ίδρυμα σήμερα 
ανέρχεται σε 48.500, ενώ των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων 
ανέρχεται σε 6.049 φοιτητές.  
Τα μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στο Ίδρυμα είναι  σήμερα 700 ενώ  τα μέλη ΕΕΠ είναι 33, τα 
μέλη ΕΔΙΠ είναι 117 και τα μέλη ΕΤΕΠ 96,  το δε διοικητικό έργο υλοποιείται από 415 άτομα. 
Σήμερα στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν 85 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και 30 
προγράμματα διδακτορικών διατριβών . 
Μέσα από την πολυετή διαδρομή του το ΠΘ έχει διαμορφώσει τη δική του φυσιογνωμία και 
μια διακριτή θέση στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα/γίγνεσθαι. Κύρια αποστολή του είναι η 
προαγωγή της επιστημονικής γνώσης μέσω της έρευνας και η συνεισφορά του στην 
πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και του ευρύτερου κοινωνικού 
συνόλου. Το ΠΘ έχει εδραιώσει την εξαιρετική ερευνητική του παρουσία και τα επιστημονικά 
επιτεύγματα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Τα σύγχρονα και άρτια εξοπλισμένα 
εργαστήρια οι ερευνητικές Δομές και το υψηλό επίπεδο των καλά εκπαιδευμένων ερευνητών 
συνεισφέρουν στην εκπλήρωση της αποστολής του.  
Στη στοχοθεσία του Ιδρύματος εντάσσονται η ενδυνάμωση των διεθνών συνεργασιών, η 
αξιοποίηση και ενίσχυση του προσωπικού, η προσέλκυση νέων επιστημόνων, η ενίσχυση της 
έρευνας με τη δημιουργία σύγχρονων ερευνητικών δομών, η αξιοποίηση οικονομικών πόρων 
προερχόμενων από ευρωπαϊκά προγράμματα (HORIZON 2020,RFSR,FP6,FP7,INTEREG, LIFE).  
 

Κατόπιν της εξωτερικής αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τον Δεκέμβριο του 2015, 

το Ίδρυμα στο πλαίσιο της συμμόρφωσης του με τις συστάσεις της επιτροπής εξωτερικής 

αξιολόγησης, επαναπροσδιόρισε τις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης που διεξάγονται 

με στόχο να ελέγχεται η εφαρμογή, η αποτελεσματικότητα και τελικά η συνολική απόδοση 

του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ), που εφαρμόζεται στο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.  

Αποτέλεσμα των δράσεων συμμόρφωσης και βελτίωσης της λειτουργίας του  Πανεπιστημίου 

με προσανατολισμό στη διασφάλιση ποιότητας ήταν οι ακόλουθες: 

• Βελτίωση του ΕΣΔΠ και των διεργασιών του 

• Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους φοιτητές του Ιδρύματος 

• Βελτίωση των όρων και των διαδικασιών υλοποίησης του διδακτικού και 

ερευνητικού έργου των μελών του Ιδρύματος 

• Βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος για το διοικητικό προσωπικό του 

Ιδρύματος  

• Αναθεώρηση κατανομής πόρων 

• Καθιέρωση νέων στόχων ποιότητας 

 
Σε εφαρμογή των κατευθύνσεων του στρατηγικού σχεδιασμού του,  το ίδρυμα:  

 ολοκλήρωσε επιτυχώς την πιστοποίησή του από την ΕΘΑΑΕ, όπως και την πιστοποίηση 
των 18 από τα 18 τμήματα, 

 έθεσε σε λειτουργία 17 νέα τμήματα, εκ των οποίων τα 13 ήδη αυτονομήθηκαν και 
αύξησε το αριθμό των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε 85,  

 αύξησε σημαντικά τον αριθμό των μελών ΔΕΠ (από 618 σε 700)  
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 ολοκλήρωσε την ενσωμάτωση όλων των προγραμμάτων σπουδών των πρώην ΤΕΙ 
Λάρισας και Στερεάς Ελλάδας, όπως και την ενσωμάτωση των διοικητικών και 
οικονομικών υπηρεσιών τους, 

 το ΚΕΔΙΒΙΜ ολοκλήρωσε το πλαίσιο λειτουργίας και έθεσε σε εφαρμογή 51 
προγράμματα μέσα σε 2 χρόνια, με 3400 εκπαιδευόμενους. 

 ιδρύθηκε το Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ», η 
Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ), και καθιερώθηκε σύστημα 
υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές 

 η επιτροπή ερευνών αύξησε τον αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων, 

 στο πεδίο των υποδομών ολοκληρώθηκαν μια σειρά έργων όπως το κτήριο των 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Υπολογιστών, το αμφιθέατρο του ΤΕΦΑΑ και άλλα. 

 Ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Κομφούκιος για ακαδημαϊκές πολιτιστικές και ερευνητικές 
συνεργασίες με την Κίνα. 

 Επικαιροποίησε τον Κώδικα Δεοντολογίας και θέσπισε Κώδικα προστασίας για θέματα 
«Παρενόχλησης και Eκφοβισμού» 

 

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ακολουθώντας Πολιτική Ποιότητας έχει δεσμευτεί σε  

διαδικασίες βελτίωσης και άμιλλας, μέσω της εκπαίδευσης, της αριστείας, της προαγωγής 

της γνώσης, της  καινοτομίας και της έρευνας. 

Η εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας, μέσω του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης 

Ποιότητας (ΕΣΔΠ), αποσκοπεί στην επίτευξη υψηλής ποιότητας λειτουργίας του Ιδρύματος 

και συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, καθώς και 

αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς 

πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις αρχές και 

κατευθύνσεις της ΕΘΑΑΕ.  

Το ΕΣΔΠ του ΠΘ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 πιστοποιείται από επιτροπή 

εξωτερικών εμπειρογνωμόνων η οποία αξιολογεί την ποιότητα του ΕΣΔΠ με βάση 

προκαθορισμένα κριτήρια που αφορούν : 

- στην θέσπιση σαφών και καθορισμένων στόχων για τη συνεχή βελτίωση της 

ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και των  υποστηρικτικών υπηρεσιών ου Ιδρύματος 

- στη διαδικασία σχεδιασμού πολιτικής, αποτελεσματικής οργάνωσης και 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας  

- στην εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας  

- στην τεκμηριωμένη βελτίωση της ποιότητας 

Σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια και το σχετικό υλικό που κατέθεσε το Ίδρυμα στην 

ΕΘΑΑΕ, το ΕΣΔΠ πιστοποιήθηκε στις 28-9-2019, κατόπιν διήμερης αξιολόγησης από 

πενταμελή επιτροπή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και έλαβε τελική βαθμολογία Fully 

compliant – (Πλήρως εναρμονισμένο ΕΣΔΠ) 

Η Επιτροπή αξιολόγησης αφού διαπίστωσε την απήχηση του Πανεπιστημίου με τις 

σημαντικές κατατάξεις τμημάτων του στα διεθνή Runkings, καθώς και με τα ευρύτερα 

μνημόνια συνεργασίας και τις δραστηριότητες διεθνούς κινητικότητας των φοιτητών, 

πρότεινε  δράσεις σε σημεία για περαιτέρω βελτίωση. 
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Τα σημεία αυτά περιλάμβαναν διαδικασία αξιοποίησης της γνώμης των αποφοίτων, καθώς 

και αποτίμηση της επαγγελματικής τους πορείας,  ως συστατικό στοιχείο για την ποιότητα 

του παραγόμενου έργου στο Ίδρυμα. Επίσης, προτάθηκε δράση ενίσχυσης συμμετοχής 

φοιτητών σε συλλογικά όργανα, αξιολογήσεις των διδασκόντων και δράσεις για την 

αξιοποίηση της γνώμης τους, αφού  οι φοιτητές είναι και οι κύριοι δικαιούχοι της 

ακαδημαϊκής δραστηριότητας. 
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Β. Σχέδιο Δράσης (Πίνακας 1) 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Τι 
αναμένουμε να 
πετύχουμε;) 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (Τι πρέπει να 
κάνουμε για να πετύχουμε τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα;) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ (Ποιος 
αναλαμβάνει κάθε 
ενέργεια;) 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
(Πότε;) 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
(Ανθρώπινο δυναμικό 
, οικονομικοί πόροι, 
υλικά κλπ.) 

1. Καθορισμός 
συγκεκριμένων και 
μετρήσιμων στόχων, 
πλάνων, και πινάκων του 
εσωτερικού συστήματος 
αξιολόγησης 

1.1 Αποτελεσματικότητα 
του εσωτερικού 
συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας του ΠΘ 

1.2.1 Ενίσχυση ΜΟΔΙΠ -Να 
βελτιωθεί το πληροφοριακό 
σύστημα της ΜΟΔΙΠ 

ΜΟΔΙΠ 2022  

Σχηματίσθηκε ομάδα 
τεχνικών με 
χρηματοδότηση από 
την Επιτροπή Ερευνών 

1.2 Βελτίωσης της 
ποιότητας των 
ακαδημαϊκών μονάδων 

1.3.1 Να ενημερώνεται το 
πληροφοριακό σύστημα από 
όλα τα τμήματα 

ΟΜΕΑ και ΠΡΟΕΔΡΟΙ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

2022  Δεν απαιτούνται 

2. Ανάπτυξη του 
οράματος, και του 
στρατηγικού σχεδιασμού 
του ιδρύματος 

2.1 Ξεκάθαρη κατεύθυνση 
για τα επόμενα 10 χρόνια 

2.1.1 Να επικαιροποιηθεί το 
κείμενο του στρατηγικού 
σχεδιασμού 

ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ και 
ΠΡΥΤΑΝΗΣ σύγκλητος 

2022 Δεν απαιτούνται 



 

 

  
2.2 μετρήσιμα 
αποτελέσματα 

2.2.1 Να συγκροτηθεί «ομάδα 
σοφών» για παρακολούθηση 
της προόδου 

ΜΟΔΙΠ 2022   

            

3. Αναθεώρηση του 
Οργανισμού του 
Ιδρύματος 

3.1 Μια νέα διοικητική 
δομή και αρχιτεκτονική 
του ιδρύματος 

Έχει συνταχθεί ο οργανισμός, 
αλλά λόγω της συνένωσης με το 
ΤΕΙ Θεσσαλίας, απαιτείται ξανά 
αναθεώρηση 

Υπάρχει ειδική επιτροπή 

Θα ολοκληρωθεί μετά την 
ψήφιση του σχετικού 
νόμου για το νέο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Δεν απαιτούνται 

            

4. Βελτίωση της 
στρατηγική για την 
έρευνα. 

4.1 Αύξηση του 
ερευνητικού έργου 

Επικαιροποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου για την 
έρευνα 

Αντιπρύτανης έρευνας 
και επιτροπή 

2022 Δεν απαιτούνται 

Interdisciplinary research 
team 

4.2 Αύξηση του αριθμού 
των μελών ΔΕΠ που 
κερδίζουν ερευνητικά 
έργα 

Ενημέρωση των μελών ΔΕΠ 

Επιτροπή ΔΕΚΑ     Ενίσχυση των δομών και του 
προσωπικού της επιτροπής 
ερευνών 

4.3 Προώθηση 
διεπιστημονικής έρευνας 

Αυτό επιτεύχθηκε σε μεγάλο 
βαθμό με τα έργα ΘΑΛΗΣ και 
ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που 
κέρδισε το Πανεπιστήμιο 

Επιτροπή διοίκησης    

            

5. Υποδομές του 
ιδρύματος 

Βελτίωση του εργασιακού 
περιβάλλοντος 

Σαφής καταγραφή των 
υποδομών και των 
προγραμματιζόμενων νέων 
εγκαταστάσεων 

Πρυτανικό και τεχνική 
υπηρεσία 

Υπάρχει μεγάλος αριθμός 
έργων σε εξέλιξη (5) 

Ενίσχυση της τεχνικής 
υπηρεσίας 



 

 

Βελτίωση του 
εκπαιδευτικού 
περιβάλλοντος 

Κατασκευή νέων 
εγκαταστάσεων 

Αντιπρύτανης 
οικονομικών και τεχνική 
υπηρεσία 

Έχουν ανατεθεί 5 ή 6 
μελέτες για 
χρηματοδότηση 

Ενίσχυση 
πανεπιστημιακών 
ομάδων για υλοποίηση 
των μελετών 

            

6. Προσπάθειες 
διεθνοποίησης 

6.1 Αύξηση των 
διακρατικών συνεργασιών 

Ολοκλήρωση του πρωτοκόλλου 
συνεργασίας με το 
πανεπιστήμιο (Κίνα) 

Πρύτανης Ολοκληρώθηκε το 2019 Δεν απαιτείται 

6.2 Αύξηση της 
κινητικότητας των 
φοιτητών 

Ενημερωτικές συναντήσεις και 
βελτίωση των συστημάτων 
πληροφόρησης 

Γραφείο Erasmus Συνεχείς ανά έτος Δεν απαιτείται 

            

7. Προπτυχιακά 
προγράμματα 

7.1 Ισχυροποίηση των 
πτυχιούχων στη αγορά 
εργασίας 

Αύξηση των εργαστηριακών 
μαθημάτων 

Επιτροπές προγραμμάτων 
σπουδών των τμημάτων 

2022 Δεν απαιτείται 

7.2 Αύξηση της 
παρακίνησης και 
ικανοποίησης των 
φοιτητών από τις σπουδές 
τους. 

Βελτίωση του συστήματος 
αξιολόγησης των μαθημάτων 
από τους φοιτητές 

ΜΟΔΙΠ 2022 Δεν απαιτείται 

            

8. Μεταπτυχιακές 
σπουδές 

8.1 Δημοσιότητα 
Βελτίωση της εικόνας της 
κεντρικής ιστοσελίδας ελληνικά 
και αγγλικά 

Επιτροπή 2022 Δεν απαιτείται 

8.2 Βελτίωση της 
ποιότητας 

Επιτροπές αξιολόγησης Πρυτανικό     

            



 

 

9. Διδακτορικές σπουδές 

9.1 Υψηλού επιπέδου 
έρευνα μέσα από τις 
διδακτορικές διατριβές 

Υποχρεωτικές δημοσιεύσεις 
πριν την υποστήριξη 

Επιτροπές Διδακτορικών 
σπουδών των τμημάτων 

2019-2022 Δεν απαιτείται 

9.2 Υποστήριξη των 
υποψηφίων 

Εξασφάλιση υποτροφιών, 
ενίσχυση από Επιτροπή 
Ερευνών 

Επιτροπή Ερευνών 2019-2022   

            

10. Διασπορά του 
Πανεπιστημίου σε 5 
πόλεις 

10.1 Ευελιξία και 
αμεσότητα στη λύση 
προβλημάτων 

Αμεσότητα στην επικοινωνία 
των υπηρεσιών 

Αντιπρυτανεία 
Διοικητικού 

2019-2022 
Ενίσχυση των 
υπηρεσιών από το 
σύστημα μετατάξεων Διοικητικές υπηρεσίες 

10.2 Βελτίωση της 
επικοινωνίας 

Διαρκής βελτίωση των 
πληροφοριακών συστημάτων 
και μείωση της γραφειοκρατίας 

Διεύθυνση 
μηχανοργάνωσης 

2019-2022 
Χρηματοδότηση για 
αγορά νέου 
εξοπλισμού 

            

11. Ενίσχυση 
νεοεισερχόμενων  μελών 
ΔΕΠ 

11.1 Προσαρμογή τους 
στην ακαδημαϊκή 
κοινότητα του ΠΘ 

Ενημέρωση για τον κώδικα 
δεοντολογίας 

Αντιπρυτανεία 
ακαδημαϊκών 

2019-2022 Δεν απαιτείται 

11.2 Βελτίωσης της 
αποτελεσματικότητάς του 

Διοργάνωση σεμιναρίων για 
βελτίωση διδακτικών και 
ερευνητικών δεξιοτήτων 

Αντιπρυτανεία 
ακαδημαϊκών 

2019-2022   

          

12. Βελτίωση των 
ιστοσελίδων του 
ιδρύματος 

12.1 Βελτίωση της 
δημόσιας εικόνας του ΠΘ 

Κατασκευή νέου 
πληροφοριακού περιβάλλοντος 

Σχετική επιτροπή έχει 
συγκροτηθεί 

2019-2022   

12.2 Αμεσότητα στην 
πληροφόρηση των 
ενδιαφερομένων 

Ενιαίο πληροφοριακό σύστημα 
για όλα τα τμήματα 

Σχετική επιτροπή έχει 
συγκροτηθεί 

2019-2022   



 

 

12.3 Αύξηση της 
ελκυστικότητάς του από 
τους φοιτητές 

Ενσωμάτωση των μορφών 
επικοινωνίας που 
χρησιμοποιούν οι νέοι 

Σχετική επιτροπή έχει 
συγκροτηθεί 

2019-2022   

13. Προσέγγιση των 
alumni and stakeholders 

13.1 Ενίσχυση της 
προβολής του ιδρύματος 
στην κοινωνία 

Σχετικά newsletters 

Δημόσιες σχέσεις 2019-2022   Συστηματική επικοινωνία μέσω 
e-mail, Facebook, κλπ. 

13.2 Οικονομική ενίσχυση   Δημόσιες σχέσεις 2019-2022   

            

14. Καλές πρακτικές 

14.1 Προβολή καλών 
παραδειγμάτων στην 
έρευνα 

Οργάνωση σχετικών ημερίδων Επιτροπή ερευνών 2019-2022   

14.2 Προβολή καλών 
παραδειγμάτων στην 
διδασκαλία 

Θέσπιση βραβείων Πρυτανικό 2019-2022   

            

15. Προσέλκυση της  
συμμετοχής των 
φοιτητών στα μαθήματα 

15.1 Αύξηση της 
αποτελεσματικότητας των 
διδασκόντων 

Βελτίωση της ποιότητας του 
εκπαιδευτικού υλικού 

Διεύθυνση ακαδημαϊκών 2019-2022   

15.2 Αύξηση της 
επάρκειας των φοιτητών 

Βελτίωση των μεθόδων 
διδασκαλίας 

Διεύθυνση ακαδημαϊκών 2019-2022   

            

16 Επανεξέταση του 
ρόλου των διαφόρων 
επιτροπών. 

16.1 Μείωση της 
γραφειοκρατίας 

Επανεξέταση των αρμοδιοτήτων Πρυτανικό συμβούλιο 2019-2022   

16.2 μείωση της 
επικάλυψης 
αρμοδιοτήτων 

Επανεξέταση των αρμοδιοτήτων Πρυτανικό συμβούλιο 2019-2022   

            



 

 

17. Έλλειψη 
ολοκληρωμένων 
υποδομών 

17.1 Ολοκληρωμένο 
σύστημα υποδομών για 
διδασκαλία, έρευνα και 
στέγαση φοιτητών 

Το project Βαμβακουργεία 
αποτελεί μια εξαιρετική 
πρωτοβουλία 

Τεχνικό συμβούλιο και 
ομάδα εργασίας 

2019-2022 
Δημόσιες επενδύσεις, 
Εθνικοί πόροι 

            

18. Μεταφορά φοιτητών 

18.1 Βελτίωση των 
υπηρεσιών προς τους 
φοιτητές 
  

Αγορά 2 νέων λεωφορείων Ολοκληρώθηκε 2019 Δεν απαιτείται 

Συνεννόηση με τοπικές 
υπηρεσίες συγκοινωνιών 

Εφαρμόζεται με ευθύνη 
των προέδρων των 
τμημάτων 

Από το 2019 και 
συνεχίζεται 

Δεν απαιτείται 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. Παρακολούθηση αποτελεσμάτων (Πίνακας 2) 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣ-ΜΑΤΩΝ (%) 



 

 

1. Καθορισμός 
συγκεκριμένων και 
μετρήσιμων στόχων, 
πλάνων, και πινάκων του 
εσωτερικού συστήματος 
αξιολόγησης 

1.1 Αναπτύσσεται νέο 
πληροφοριακό σύστημα 
της ΜΟΔΙΠ 

1.1.1 Η ΜΟΔΙΠ στελεχώθηκε με 8 άτομα και ορίστηκαν 
ομάδες εργασίας για την στήριξη των δράσεων 

70% 1.1.2 Πραγματοποιήθηκαν και πραγματοποιούνται 
συσκέψεις για σχεδιασμό και υλοποίηση των δράσεων μέσω 
ανάληψης αρμοδιοτήτων 

1.2 Ενημέρωση όλων των  
εμπλεκόμενων μέσω 
ΜΟΔΙΠ και ΟΜΕΑ 

1.2.1. Κοινοποιήθηκαν πίνακες δεδομένων με ποιοτικούς 
δείκτες και επιστημονικό δημοσιευμένο έργο ανά τμήμα  

70% 

1.2.2        Κοινοποιήθηκαν φόρμες για την συμπλήρωση και 
συλλογή όλων των δεδομένων που αφορούν στο σύστημα 
ΟΠΕΣΠ -ορίστηκαν ημερομηνίες επεξεργασίας των 
δεδομένων 

  

1.3 Εσωτερικό Σύστημα 
Διασφάλισης Ποιότητας 
(ΕΣΔΠ) του Π.Θ. στο οποίο 
βασίζονται όλες οι 
διαδικασίες διασφάλισης 
ποιότητας του Ιδρύματος 

Λειτουργεί από 2016 και αναθεωρείται με νέες αποφάσεις 
της ΜΟΔΙΠ 

100% 

  

1.4 Παρακολούθηση της 
διεθνούς κατάταξης του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
στις επιμέρους διεθνείς 
λίστες. 

Το ΠΘ βρίσκεται στο υψηλότερο 4% της παγκόσμιας 
κατάταξης. Ειδικότερα, ανάμεσα σε 22.000 περίπου 
ιδρύματα παγκοσμίως, κατέχει το 2020 την 554 θέση Στην 
Ελλάδα, το ΠΘ κατέχει της 7η θέση ανάμεσα στα 22 
Πανεπιστήμια της χώρας. 

100% 

2. Ανάπτυξη του οράματος, 
και του στρατηγικού 
σχεδιασμού του ιδρύματος 

2.1 Νέο κείμενο 
στρατηγικού σχεδιασμού 

2.1.1. Θεσμοθετήθηκε η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού-  
Συντάχθηκε το κείμενο 

70% 

2.1.2   Ενημερώθηκε το πρυτανικό συμβούλιο 

2.1.3 Έγκριση από τη σύγκλητο 

3. Βελτίωση της στρατηγική 
για την 
έρευνα.Interdisciplinary 
research team 

3.1 Το στρατηγικό σχέδιο 
για την έρευνα είναι σε 
επεξεργασία 

3.1.1. Ενημερώθηκε το πρυτανικό συμβούλιο 
70% 

3.1.2 Προωθείται στη Σύγκλητο για οριστικοποίηση 



 

 

3.2 Η Επιτροπή Ερευνών 
επεξεργάζεται στρατηγικές 
ενημέρωσης των μελών 
ΔΕΠ 

Στο πρόγραμμα Ερευνώ Καινοτομώ εντάχθηκαν 53 έργα από 
ερευνητικές ομάδες του ΠΘ 

3.3 Δομής Έρευνας  
Καινοτομίας και Αριστείας 
(ΔΕΚΑ). 

Ίδρυση και λειτουργία της Δομής Έρευνας  Καινοτομίας και 
Αριστείας (ΔΕΚΑ), η οποία έχει ως σκοπό την αναγνώριση και 
ενίσχυση της Αριστείας, τη βελτίωση της ερευνητικής 
ποιότητας του Ιδρύματος και την αξιοποίηση της γνώσης 
στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προς 
την κοινωνία και τις επιχειρήσεις. 

100% 

3.4 Κανονισμός 
υποτροφιών 

Εκπονήθηκε και εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο ο Κανονισμός 
Υποτροφιών του Ιδρύματος. 

100% 

  

3.5 Εκπονήθηκε από ομάδα 
εργασίας και ειδικούς και 
εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο 
ο Κανονισμός Διαχείρισης 
Δικαιωμάτων Διανοητικής 
ιδιοκτησίας επί των 
αποτελεσμάτων έρευνας. 

Ο Κανονισμός για πρώτη φορά θέτει σε ένα ενιαίο κείμενο τις 
βασικές κατευθυντήριες αρχές βάσει των οποίων θα γίνεται η 
διαχείριση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, 
Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Δικαιωμάτων 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, στα αποτελέσματα έρευνας, 
βασικής και εφαρμοσμένης, που παράγονται εντός του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

100% 

  3.6 Ενημέρωση 

Έκδοση του Διμηνιαίου Ηλεκτρονικού Περιοδικού «Έρευνα 
και Ανάπτυξη», το οποίο παρουσιάζει τις αξιόλογες 
προσπάθειες, που γίνονται από τους ερευνητές μας  οι 
οποίες έχουν οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε καινοτόμες 
τεχνολογίες και εφαρμογές. Το κύρια θέματα του περιοδικού 
είναι αφιερωμένα στην ακμάζουσα ερευνητική 
δραστηριότητα των ερευνητών του Ιδρύματος. 

50% 

  
3.7 Έκδοση νέου οδηγού 
χρηματοδότησης ΕΛΚΕ 

Περιλαμβάνει τις πλήρεις διαδικασίες εφαρμογής και 
ενσωματώνει τα νέα δεδομένα. 

100% 

  
3.8 Σύστημα διαχείρισης 
ποιότητας του ΕΛΚΕ. 

Για το σύνολο των δραστηριοτήτων του, ο ΕΛΚΕ εγκατέστησε 
και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ ISO 9001:2008 καθώς και Διεθνές Πιστοποιητικό 
Ποιότητας IQNet 

100% 



 

 

  
3.9 Ανάπτυξη και 
κατασκευή νέας 
ιστοσελίδας για τον ΕΛΚΕ. 

Η νέα ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ δημιουργήθηκε με σκοπό να 
αποτελέσει ένα εργαλείο για την ποιοτικότερη και 
ευκολότερη αναζήτηση και εύρεση πληροφοριών από τους 
επισκέπτες της. Στη νέα ιστοσελίδα περιλήφθηκαν 
συμπληρωματικές πληροφορίες για τα εργαστήρια παροχής 
υπηρεσιών του Ιδρύματος, τους απασχολούμενους 
Ερευνητές, την αξιοποίηση των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 
τον Οδηγό μεταφοράς τεχνολογίας κ.ά. 

70% 

  

3.10 Ενίσχυση νέων 
ερευνητών – 
Μεταδιδακτορικές 
Υποτροφίες του Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος 

Με στόχο την ενίσχυση νέων ερευνητών και την αποτροπή 
της διαρροής άριστων επιστημόνων στο εξωτερικό. Το 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ενέκρινε την πρόταση του ΠΘ, στο 
πλαίσιο της  πρωτοβουλίας «Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των 
Νέων», υποστηρίζοντας με το ποσό € 1.354.000 τη χορήγηση 
20 μεταδιδακτορικών υποτροφιών. 

100% 

  
3.11 Επικαιροποίηση 
Οδηγού Εργαστηρίων. 

Ο Ειδικός Λογαριασμός συμβάλλοντας στη σύνδεση της 
έρευνας με τις παραγωγικές διαδικασίες, με στόχο την 
ενίσχυση της συνεργασίας των εργαστηρίων με τους 
παραγωγικούς φορείς, διατηρεί και ενημερώνει διαρκώς 
ειδική βάση δεδομένων με τα γνωστικά αντικείμενα των 
εργαστηρίων και των ερευνητών (καθηγητών και λεκτόρων), 
ούτως ώστε να διευκολύνεται η αντιστοίχιση πηγών και 
χρηστών (matching). 

100% 

  

3.12 Πληροφόρηση για την 
καλύτερη αξιοποίηση των 
χρηματοδοτικών ευκαιριών 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Ερευνών ανταποκρινόμενη στις ερευνητικές 
ανάγκες του Ιδρύματος, αλλά και τη συστηματική συμμετοχή 
των ερευνητών σε ευρωπαϊκά προγράμματα, σε συνεργασία 
με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου παρέχει πλέον στοχευμένη 
ενημέρωση στα μέλη ΔΕΠ του ΠΘ, βάσει των ερευνητικών 
τους προτιμήσεων, ώστε να έχουν πρόσβαση σε 
επεξεργασμένη, ολοκληρωμένη και συστηματική 
πληροφόρηση στον εντοπισμό χρηματοδοτικών ευκαιριών 

80% 



 

 

  
3.13 Επιτυχής ολοκλήρωση 
προγραμμάτων ΕΣΠΑ και 
FP7 

Επιτυχής ολοκλήρωση προγραμμάτων ΕΣΠΑ και FP7 και 
εξυπηρέτηση των δανειακών αναγκών όλων των έργων της 
προηγούμενης προγραμματικής περιόδου σε πολύ δύσκολες 
συνθήκες (εν μέσω capital controls) και απορρόφηση το 
σύνολο των κονδυλίων. 

100% 

4. Ενίσχυση προσπαθειών 
διεθνοποίησης  

4.1 Συγκρότηση και έναρξη 
δράσεων ομάδας εργασίας 
UTH-China με σκοπό την 
ανάπτυξη εκπαιδευτικών 
και ερευνητικών 
συνεργειών με ομοταγή 
ιδρύματα της Κίνας. 

. Επαφές με σημαντικά Πανεπιστήμια στην Κίνα και 
υπογραφή τριών Μνημονίων Συνεργασίας. Αμοιβαίες 
επισκέψεις των διοικήσεων και έγκριση προγραμμάτων 
ανταλλαγών στα πλαίσια του Erasmus+. Πρόβλεψη για τη 
δημιουργία Confucius Center στο Βόλο σε συνεργασία με το 
Dongbei University. 

100% 

4.2 Αύξηση του αριθμού 
κινητικότητας των 
φοιτητών σε προγράμματα 
Εrasmus. 

4.2.1 Συστηματική ενίσχυση των διεθνών συμφωνιών 
Erasmus + σε όλα τα επίπεδα. Σήμερα το ίδρυμα έχει 361 
διμερείς συμφωνίες και ο αριθμός αυξάνεται συνεχώς. 

80% 

4.2.2 Σταδιακή αύξηση των συνολικών μετακινήσεων 
εισερχόμενων και εξερχόμενων φοιτητών/τριών και 
προσωπικού. Στην περίοδο 2014-2018 μετακινήθηκαν 
συγκεντρωτικά στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +: 

  

- 429 εξερχόμενοι/-ες φοιτητές/τριες για σπουδές 

- 259 εξερχόμενοι/-ες φοιτητές/τριες για πρακτική άσκηση 

- 159 εξερχόμενα μέλη προσωπικού για επιμόρφωση 

- 78 εξερχόμενα μέλη προσωπικού για διδασκαλία  

- 203 εισερχόμενοι φοιτητές για σπουδές 

- 11 εισερχόμενοι φοιτητές για πρακτική άσκηση 

-78 εισερχόμενα μέλη προσωπικού για επιμόρφωση 

- 27 εισερχόμενα μέλη προσωπικού για διδασκαλία. 



 

 

4.2.3 Ίδρυση του Κέντρου Διεθνούς Εκπαίδευσης για την 
υποστήριξη των δράσεων διεθνοποίησης και των διεθνών 
φοιτητών του ιδρύματος. 

100% 

4.3 Άλλες διεθνείς 
συμφωνίες. 

4.3.1 Υλοποίηση των 8 συμφωνιών της δράσης «Διεθνής 
Κινητικότητας» (ανταλλαγές με ιδρύματα εκτός ΕΕ όπως ΗΠΑ, 
Καναδάς, Σερβία, Ρωσία, Μεξικό, Αργεντινή). Σχεδιασμός 
υλοποίησης 2 νέων συμφωνιών με ιδρύματα της Κίνας. 
Υπογραφή Memorandum of Understanding (MoU) με 
αναγνωρισμένα Ιδρύματα του Εξωτερικού. 

100% 

4.3.2 Συνεργασία με διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύματα που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και διοργάνωση 
ενημερωτικών δράσεων για σπουδές και έρευνα στο 
εξωτερικό (Fulbright Foundation, British Council κα). 

  

5. Προπτυχιακά 
προγράμματα 

5.1 Τα τμήματα έχουν 
καταθέσει και 
αναθεωρήσει τα νέα 
προγράμματα σπουδών. 

 Έμφαση στα νέα δημιουργούμενα τμήματα του ΠΘ. 
Πρόταση για δημιουργία ξενόγλωσσου ΠΠΣ από το Τμήμα 
Ιατρικής  

70% 

5.2 Τα ερωτηματολόγια 
αξιολόγησης των 
μαθημάτων από τους 
φοιτητές έχουν 
επικαιροποιηθεί. 

Νέες φόρμες. Συμπληρώνονται στο τέλος του εξαμήνου. 80% 

6. Μεταπτυχιακές σπουδές 

6.1 Ο αριθμός των 
προγραμμάτων έχει 
αυξηθεί. 85 στην αρχή του 
νέου έτους. 

6.1.1. Ετοιμάζονται επιτροπές αξιολόγησης. 50% 

6.1.2  Εγκρίθηκαν 13 ξενόγλωσσα ΠΜΣ και θα ξεκινήσουν 
από το 2022-2023. 

  

6.2 Βελτίωση των 
ιστοσελίδων. Ανάπτυξη 
ενιαίου συστήματος 
υποβολής 
δικαιολογητικών. 

Η ιστοσελίδες βελτιώνονται. Η σχετική ομάδα εργασίας θα 
ολοκληρώσει το έργο της μέχρι τον Απρίλιο του 2022. 

50% 

7. Διδακτορικές σπουδές/ 
μεταδιδακτορικά 

7.1.1. Το ίδρυμα αναπτύσσει πολιτική υποτροφιών για 
υποψήφιους διδάκτορες. 

70% 



 

 

7.1 Ο αριθμός των 
διδακτορικών φοιτητών 
έχει αυξηθεί. 

7.1.2 Ξεκίνησε πολιτική συμμετοχής σε ερευνητικά έργα και 
σύστημα υποτροφιών για μεταδιδάκτορες. 

7.2 Ο αριθμός των 
υποτροφιών έχει αυξηθεί. 

Νέος θεσμού συμμετοχής νέων διδακτόρων εμπειρίας σε 
διδακτικό έργο 

  

8. Διασπορά του 
Πανεπιστημίου σε 5 πόλεις 

8.1 Βελτίωση της 
επικοινωνίας των 
υπηρεσιώνκαι μείωση της 
γραφειοκρατίας. 

8.1.1. Με τη νέα αρχιτεκτονική του ΠΘ, λόγω της ενοποίησης 
με το ΤΕΙ Θεσσαλίας, νέες πρωτοβουλίες λαμβάνονται. 

10% 

8.1.2 Αναδιαμορφώνονται όλες οι υπηρεσίες, και 
συντάσσεται νέος οργανισμός 

10% 

8.2 Βελτίωση των 
πληροφοριακών 
συστημάτων. 

Τα πληροφοριακά συστήματα αναπροσαρμόζονται 10% 

9. Βελτίωση των 
ιστοσελίδων του ιδρύματος 

9.1 Η νέα αρχιτεκτονική 
έχει διαμορφωθεί. 

9.1.1. Οι σχετικές επιτροπές ολοκληρώνουν το έργο τους 80% 

9.1.2 Η υπηρεσία μηχανοργάνωσης έχει παρουσιάσει την 
πρόοδο των εργασιών της 

  

9.1.3 εκκρεμούν πιλοτικές εφαρμογές   

 
10.1 Ενίσχυση 
διδασκόντων 

Ίδρυση Γραφείου Υποστήριξης της Διδασκαλίας (ΓΡΑΥΔΙΜ)  
και της μάθησης και ενίσχυση του μέσω χρηματοδότησης 
ΕΣΠΑ  

 

10. Ακαδημαϊκή ανάπτυξη 
  
  
  
  
  
  
  

10.2 Νέες ψηφιακές 
υπηρεσίες. 

Εγκατάσταση της Ηλεκτρονικής Γραμματείας (ClassWeb) για 
όλα τα προγράμματα σπουδών  (από το τέλος του 2015). 

100% 

10.3 Βελτίωση υπηρεσιών 
Βιβλιοθήκης. 

10.3.1 Απόκτηση, εγκατάσταση και λειτουργία λογισμικού 
συστήματος για την αντιμετώπιση της λογοκλοπής (Turnitin) 
[http://turnitin.com/]. 

100% 

10.3.2 Δημιουργία Ιδρυματικού Αποθετηρίου  
[http://ir.lib.uth.gr/] το οποίο περιλαμβάνει 18.500 ψηφιακά 
τεκμήρια όπως διδακτορικά και μεταπτυχιακές διατριβές, 
πτυχιακές εργασίες, άρθρα αποσυρμένων περιοδικών,  κλπ,  
(από το τέλος του 2015) και σε πλήθος ψηφιακών τεκμηρίων 
είναι μάλλον 1ο από αυτά που λειτουργούν στα ελληνικά ΑΕΙ 

70% 



 

 

CRIS [http://cris.lib.uth.gr:8080/webapp/] - πληροφοριακό 
σύστημα ερευνητικής δραστηριότητας [Current Research 
Information System] σε φάση τελικής παραμετροποίησης 
(όσον αφορά την επιλογή των δεδομένων που θα εισαχθούν) 
και έναρξης εμπλουτισμού. 

50% 

10.4 Ψηφιακά μαθήματα 
Open eclass [http://eclass.uth.gr/]:  πλατφόρμα διαχείρισης 
ηλεκτρονικών μαθημάτων έχει βελτιωθεί με πλήθος νέων 
μαθημάτων, και νέων υπηρεσιών 

80% 

10.5 Νέες δομές 

10.5.1 Ίδρυση Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας για την καταγραφή και μελέτη όλων των πτυχών 
της ιστορίας του Ιδρύματος και εξασφάλιση της 
εγκατάστασης του στο Συγκρότημα Τσαλαπάτα. 

80% 

10.5.2 Ίδρυση και επιτυχής λειτουργία του Κέντρου Ξένων 
Γλωσσών. 

100% 

10.5.3 Ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, 
στο οποίο διεξάγονται με επιτυχία δεκάδες Προγράμματα 
σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης ετησίως. 

80% 

11. Διοικητική 
αναδιάρθρωση 

11.1 Νέος Οργανισμός. 

Σχεδιασμός και έγκριση από τη Σύγκλητο ενός σύγχρονου 
Οργανισμού του ΠΘ, ο οποίος κατατέθηκε στο Υπουργείο 
Παιδείας για έγκριση και στη Σύνοδο των Πρυτάνεων ως 
πρότυπο σχέδιο για την αξιοποίηση του και από άλλα 
Πανεπιστήμια. 

50% 

  
11.2 Νέος Εσωτερικός 
κανονισμός. 

Σύνταξη πρότυπου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 
Πανεπιστημίων από Ομάδα Εργασίας υπό το συντονισμό του 
ΠΘ, ο οποίος εγκρίθηκε πρόσφατα από τη Σύνοδο 
Πρυτάνεων και θα αποτελέσει τη βάση του νέου Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Θ. 

50% 

  
11.3 Ολοκλήρωση 
μετατάξεων και 
προγραμματισμός νέων. 

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για 
μετατάξεις υπαλλήλων 13 ειδικοτήτων 
(συμπεριλαμβανομένων μηχανικών όλων των ειδικοτήτων) 
από άλλες υπηρεσίες του δημοσίου και των ΟΤΑ. 
Κατατέθηκαν περίπου 90 αιτήσεις, έχουν μεταταχθεί στο Π.Θ. 
περίπου 15 υπάλληλοι, ενώ οι διαδικασίες των υπολοίπων 
εκκρεμούν από τότε στα αντίστοιχα υπουργεία. 

70% 



 

 

  
11.4 Επιλογή νέων 
υψηλόβαθμων στελεχών. 

Έναρξη διαδικασιών επιλογής (βρίσκονται σήμερα στο τελικό 
στάδιο ολοκλήρωσης) Γενικού Διευθυντή και Διευθυντών για 
τις κεντρικές υπηρεσίες του Ιδρύματος με βάση το νέο νόμο 
για τη Δημόσια Διοίκηση. 

50% 

  
11.5 Νέες ηλεκτρονικές 
διοικητικές υπηρεσίες. 

Ψηφιοποίηση της διαδικασίας αίτησης-χορήγησης αδειών 
διοικητικών υπαλλήλων με παράλληλη κατάργηση της 
υποβολής έντυπων αιτήσεων η οποία απαιτούσε τη λήψη 6 
υπογραφών και την απασχόληση υπαλλήλου για τη 
συγκέντρωση και καταχώρηση των εντύπων. 

100% 

  
11.6 Εκσυγχρονισμός 
υπηρεσιών πρωτοκόλλου. 

Προετοιμασία του μηχανισμού ηλεκτρονικής διακίνησης 
εγγράφων με κατάργηση της έντυπης φύσης, διακίνησης και 
αποθήκευσης των εγγράφων (εργασία σε εξέλιξη). 

80% 

  

11.7 Διεύθυνση 
διοικητικού. 

11.7.1 Διεκπεραίωση διορισμών, εξελίξεων κλπ. προσωπικού, 
σε σαφή χρονικά όρια 

100% 

  
11.7.2 Ενσωμάτωση του προσωπικού του πρώην ΤΕΙ στις 
υπηρεσίες 

40% 

  11.7.3 Εξαμηνιαία δελτία προόδου εργασιών 50% 

  
11.8 Διεύθυνση 
Μισθοδοσίας. 

Ενσωμάτωση του προσωπικού του πρώην ΤΕΙ στις υπηρεσίες 50% 

  

11.9 Διεύθυνση 
οικονομικών υπηρεσιών. 

11.9.1 Σαφή χρονοδιαγράμματα, για έγκαιρη κατανομή 
πιστώσεων, προκήρυξης διαγωνισμών, ΠΔΕ, κλπ. 40% 

Εξαμηνιαία δελτία προόδου των εργασιών 

  

11.9.2 Σαφή χρονοδιαγράμματα για διεξαγωγή και 
ολοκλήρωση διαγωνισμών 40% 

Εξαμηνιαία δελτία προόδου των εργασιών 

  11.10 Τεχνική υπηρεσία 

11.10.1 Σαφή χρονοδιαγράμματα για μελέτες και 
παρακολούθηση των έργων 40% 

11.10.2 Εξαμηνιαία δελτία προόδου των εργασιών 



 

 

  11.11 Μηχανοργάνωση 
Προγραμματισμός και ενοποίηση πληροφοριακών 
συστημάτων με πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας σε αυστηρά χρονικά 
πλαίσια 

50% 

12. Προσέγγιση των alumni 
and stakeholders  

12.1  Ίδρυση Γραφείου 
Διασύνδεσης 

Απορρόφηση χρηματοδότησης για την λειτουργία του 
γραφείου και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος 
καταγραφής των alumni και παρακολούθησης της 
επαγγελματικής τους πορείας. Στελέχωση του Γραφείου με 4 
υπαλλήλους  

30% 

13. Έλλειψη ολοκληρωμένων 
υποδομών και Βελτίωση 
υποδομών του ιδρύματος 

13.1 Εξασφάλιση νέων 
πιστώσεων 

13.1.1 Εξασφάλιση 55 εκ ευρώ από Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων για την ανέγερση των κτιρίων των Τμημάτων 
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών. 

10% 

  

13.1.2 Εξασφάλιση 10 εκ ευρώ από το Υπουργείο Οικονομίας 
και Ανάπτυξης για την αποκατάσταση της Κίτρινης Αποθήκης 
και την εγκατάσταση σε αυτή του Κέντρου Έρευνας και 
Τεχνολογίας του ΠΘ. 

10% 

  
13.1.3 Εξασφάλιση πιστώσεων και ενεργοποίηση διαδικασίας 
αγοράς όμορων οικοπέδων του οικοδομικού τετραγώνου 
Σέκερη-Αλαμάνας-Αθηνών-Χέϋδεν για την ανάπτυξη της 
Πολυτεχνικής Σχολής σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Σχέδιο. 

10% 

  

13.2 Ολοκλήρωση νέων 
κτηριακών υποδομών 

13.2.1 Ολοκλήρωση του κτιρίου Ε (γραφεία και εργαστήρια) 
(2016) και του κτιρίου Ζ (Αμφιθεάτρου χωρητικότητας 440 
ατόμων) (ως το τέλος του 2018) στο ΤΕΦΑΑ στα Τρίκαλα. 

80% 

  
13.2.2 Ολοκλήρωση του κτιρίου του Τμήματος Βιοχημείας-
Βιοτεχνολογίας στο Μεζούρλο. 

100% 

  
13.2.3 Ολοκλήρωση του κτιρίου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. 

80% 

  
13.2.4 Ολοκλήρωση νέου κτιρίου (αίθουσες διδασκαλίας και 
γραφεία) στο συγκρότημα του Τμήματος Κτηνιατρικής στην 
Καρδίτσα. 

  



 

 

  
13.3 Μνημόνιο 
συνεργασίας για 
εργοστάσιο Βαμβακουργία 

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο 
Εργασίας για την αξιοποίησης της έκτασης του πρώην 
εργοστασίου ‘Βαμβακουργία’ για την ανάπτυξη Φοιτητικών 
Εστιών, Εγκαταστάσεων νέων Τμημάτων, χώρων πολλαπλών 
χρήσεων, Ερευνητικών Ινστιτούτων, Τεχνολογικού Πάρκου, 
Επιστημονικών και παραγωγικών θερμοκοιτίδων, Κέντρου 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,  καθώς και δράσεων 
κοινωνικής ανταπόδοσης, όπως στέγη για ευάλωτες ομάδες, 
αθλητικές εγκαταστάσεις, έδρα νεοφυών καινοτόμων, ή 
συνεταιριστικών επιχειρήσεων.   

10% 

  
13.4Ρυθμιστικό για 
Πολυτεχνείο 

Διαμόρφωση από ειδική επιτροπή και έγκριση από τη 
Σύγκλητο του Ρυθμιστικό Σχέδιο της Πολυτεχνικής Σχολής στο 
Πεδίο Άρεως, το οποίο προβλέπει, εκτός από τα νέα κτίρια 
των Τμημάτων και τη δημιουργία Φοιτητικής Λέσχης και 
Γυμναστηρίου σε εκτάσεις επί της οδού Αθηνών οι οποίες 
αποκτήθηκαν από το Πανεπιστήμιο (2018) 

10% 

  13.5 ΜΟΚΕ και ΚΔΒΜ 
Εγκατάσταση στο Γαλλικό Ινστιτούτο της Μονάδας 
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) και του 
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΠΘ (2018). 

100% 

  
13.6 Καταγραφή της 
περιουσίας του 
Πανεπιστημίου 

Διαμόρφωση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την αποτύπωση 
των προδιαγραφών και τη συγκέντρωση και καταγραφή των 
αναγκών εξοπλισμού και υλικών των 18 Τμημάτων, 
προκειμένου να διενεργηθούν ταχύτερα οι διαγωνιστικές 
διαδικασίες από την Οικονομική Υπηρεσία.   

80% 

14. Μεταφορά φοιτητών 
14.1 Αγορά νέων 
λεωφορείων 

Ολοκληρώθηκε η αγορά 2 νέων λεωφορείων 70% 

  
14.2 επικοινωνία και 
ρυθμίσεις με τοπικές 
υπηρεσίες μεταφοράς 

Η πλειοψηφία των δρομολογίων έχει ρυθμιστεί 80% 



 

 

15. Δημοσιότητα, 
εξωστρέφεια και σύνδεση με 

την κοινωνία και την 
οικονομία 

15.1 Νέα μνημόνια 
συνεργασίας 

15.1.2 Υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας με σημαντικό 
αριθμό Φορέων (ενδεικτικά: Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο 
Εσωτερικών Κύπρου, Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, 
ΠΕΒ, Δήμους, Επιμελητήρια, Παραγωγικούς φορείς, κλπ). 

50% 

15.2 Δράσεις εξωστρέφειας 

15.2.1 Δράσεις Υποστήριξης της εξωστρέφειας του Ιδρύματος 
(συστηματικές συναντήσεις με επιχειρήσεις και βιομηχανίες, 
συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς, συμμετοχή του Π.Θ. 
σε εκθέσεις) και διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και 
ημερίδων. 

50% 
15.2.2 Ανάπτυξη της κοινωνικής διασύνδεσης και προσφοράς 
του ιδρύματος μέσω της ενίσχυσης των εθελοντικών 
δράσεων φοιτητών/τριών και προσωπικού του ΠΘ. Ανάπτυξη 
συνεργειών και προσφοράς σε φορείς κοινωνικής πρόνοιας  
(Ορφανοτροφείο, Κιβωτός του Κόσμου κτλ.) 

15.2.3 Δραστηριοποίηση του Ιδρύματος σε σχέση με την 
προσφυγική κρίση της περιόδου. Συντονισμός και υποστήριξη 
σχετικών δράσεων ομάδων του ΠΘ, συνεργασία με τις Δομές 
Φιλοξενίας Προσφύγων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 
Διοργάνωση δράσεων αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες 
(μαθήματα, συλλογή υλικών άμεσης βοήθειας στους 
προσφυγικούς πληθυσμούς κτλ). Συνεργασία με την Ύπατη 
Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες (Παράρτημα Λάρισας) 

50% 

15.3 Φοιτητικές 
δραστηριότητες 

15.3.1 Ενίσχυση και υποστήριξη των Μουσικών Συνόλων του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Συνέχιση και αναβάθμιση σε 
σταθερό πανεπιστημιακό θεσμό του καλοκαιρινού Φεστιβάλ 
Πάου. 

70% 

15.3.2 Δημιουργία της Χορωδίας του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας και υποστήριξη των δράσεων και των συνεργειών 
της. 

70% 



 

 

15.3.3 Αναδιοργάνωση και ενίσχυση της Θεατρικής Ομάδας 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Υποστήριξη των δράσεων της 
Ομάδας που αφορούν την εξωστρέφεια και κοινωνική 
προσφορά του ιδρύματος (π.χ. παραστάσεις σε ιδρύματα 
πρόνοιας καθώς και στις Φυλακές Ανηλίκων. 

70% 

15.3.4 Ενίσχυση και αναβάθμιση των αθλητικών 
δραστηριοτήτων και των δράσεων του Γραφείου Φυσικής 
Αγωγής. Συνεργασία με αθλητικούς φορείς και συμμετοχή σε 
σημαντικές κοινωνικές αθλητικές διοργανώσεις όπως ο 
Διεθνής Ημιμαραθώνιος Βόλου κα.  

70% 

15.3.5 Υποστήριξη δράσεων φοιτητικών ομάδων 
(Κινηματογραφική Ομάδα, Ραδιοφωνικός Σταθμός κτλ.) 

70% 
15.3.6 Υποστήριξη δράσεων και προβολή της Ομάδας 
Κένταυρος. 

15.4 Μηχανισμοί προβολής 
του ΠΘ 

15.4.1 Δημιουργία νέου σήματος του ΠΘ και δημιουργία 
νέων εντύπων ενημέρωσης και προβολής στα Ελληνικά και 
Αγγλικά. Διαμόρφωση και έγκριση κανονισμού διάθεσης του 
σήματος του ΠΘ 

50% 

15.4.2 Συμμετοχή επί 3 συνεχή έτη στο περίπτερο Academia 
στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 

100% 
15.4.3 Συμμετοχή και προβολή του ΠΘ σε εκπαιδευτικές 
εκθέσεις όπως το Spoudasε Festival, eduguide κα.  

15.4.4 Σχεδιασμός και συν-διοργάνωση του 1ου Thessaly 
Science Festival (Λάρισα, Οκτώβριος 2018). 

15.4.5 Εκδηλώσεις για 30 χρόνια του ΠΘ με κορυφαία την 
αναγόρευση του Βαγγέλη Παπαθανασίου ως Επίτιμου 
Διδάκτορα του ΠΘ. 

100% 

15.4.6 Δημιουργία σειράς videos για το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας. 

100% 15.4.7 Πρόγραμμα προβολής των ΠΜΣ στα ΜΜΕ το 2017. 

15.4.8 Αναβάθμιση της  παρουσίας  του ΠΘ στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και ιδιαίτερα στο facebook 



 

 

16. Εταιρεία Αξιοποίησης και 
Διαχείρισης Περιουσίας  

16.1 Νέο τυπογραφείο 
Απόκτηση σύγχρονου εξοπλισμού ηλεκτρονικής τυπογραφίας 
και μετεγκατάσταση του τυπογραφείου σε νέες 
εγκαταστάσεις. 

100% 

16.2 Πανεπιστημιακό 
Βιβλιοπωλείο 

Αξιοποίηση και ανάπτυξη του Πανεπιστημιακού 
Βιβλιοπωλείου και του e-shop. 

100% 

16.3 Ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων του 
εταιρίας 

16.3.1 Πρόσληψη Διευθυντή και διαμόρφωση σχεδίου 
οικονομικής αξιοποίησης των υλικών και άυλων πόρων του 
ΠΘ. 

100% 

16.3.2 Αξιοποίηση του Αγροκτήματος  Πάου και εκπόνηση 
μακροχρόνιου σχεδίου στα πλαίσια του Προγράμματος 
Ερευνώ-Καινοτομώ-Δημιουργώ. Έγκριση πρότασης σε 
συνεργασία με Εργαστήρια του ΠΘ και τον Αγροτικό 
Συνεταιρισμό Νοτίου Πηλίου. 

50% 

16.3.3 Δράσεις τυποποίησης και Branding του παραγόμενου 
ελαιόλαδου. 

 

 


